UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
ASSESSORIA DE EXTENSÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO PROBEX
2018
A Assessoria de Extensão do Centro de Informática, em conjunto com a PróReitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC por meio da Coordenação de
Programas de Ação Comunitária – torna público à Comunidade Universitária o processo
de seleção de discentes para bolsistas e voluntários PROBEX 2018 dos projetos
submetidos neste Centro.
DOS PRAZOS:
Atividade
Encerramento das submissões das propostas de ações
de extensão pelo SIGAA
Lançamento do Edital
Período de seleção dos bolsistas e voluntários pelos
projeto
Resultado final da seleção
Resultado final dos projetos
Prazo para o discente selecionado “REGISTRAR
INTERESSE” pelo SIGAA em participar da ação de
extensão como Voluntário ou Bolsista
Vigência do Projeto de Extensão

Período
18/02/2018
21/02/2018 a 08/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
09/03/2018 a 14/03/2018
09/03/2018 a 31/12/2018

DAS EXIGÊNCIAS DA SELEÇÃO:
1. GERAIS
1.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPB;
1.2 Não estar em débito com a Extensão em relação a relatórios e/ou outros
documentos;
1.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais;
1.4 No caso do bolsista não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro
Programa de bolsa da UFPB, com exceção do Programa de Apoio estudantil;
1.5 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) satisfatório.
2. ESPECÍFICOS
Os critérios do processo de seleção serão determinados pelos próprios
coordenadores do projeto que se encontram listados conforme Anexo I deste
edital.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS:
De acordo com o Edital N º02/2018
1. Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas semanais;
2. Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado pelo
coordenador do projeto no SIGAA.
3. Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador que, por sua vez, deverá
incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida por este edital;
i.
O relatório final deverá conter: título do projeto, área temática de
atuação, nome do coordenador, local de realização do projeto,
identificação do público do alvo, breve relato da contribuição da
experiência extensionista para sua formação acadêmico-profissional e
cidadã e por fim, identificar se o projeto de extensão estava articulado
com o ensino e a pesquisa.
ii. Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA;
4. Apresentar, obrigatoriamente, os resultados alcançados e/ou propostos da (s)
atividade (s) no XIX Encontro de Extensão – ENEX 2018, promovido pela
PRAC, previsto para novembro de 2018, conforme Cronograma constante no
Título II deste edital.
DA INSCRIÇÃO:
Preenchimento do formulário Anexo II deste edital e entrega das cópias dos
seguintes documentos: Histórico Escolar Atualizado emitido pela coordenação do curso
ou CODESC; cópia de CPF e RG;
O aluno selecionado como bolsista terá direito, se cumprir com as obrigações
pactuadas com o coordenador do projeto e suas atribuições com o projeto que foi
selecionado, uma bolsa por até 10 meses, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), durante o período de execução do projeto.
O aluno só poderá participar do mesmo Projeto como Bolsista de Extensão
PROBEX em no máximo duas edições, conforme Parágrafo Único do Art. 27 da
resolução N° 76/97.
DA SELEÇÃO:
1. Os editais de seleção de bolsistas e voluntários serão de responsabilidade das
Assessorias de Extensão de cada Centro de Ensino e deverão se publicados e
divulgados pelas Assessorias de Extensão.
2. A seleção será feita pelo coordenador (proponente) de cada projeto submetido
ao Edital PROBEX 2018;
2.1 A seleção será feita no período 22/02/2018 a 06/03/2018, em dias definidos
por coordenador (proponente);
2.2 O processo de avaliação para escolha do bolsista será de inteira
responsabilidade do coordenador (proponente) de acordo com os critérios
listados no Anexo I deste edital;

DOS RESULTADOS:
O resultado será publicado no endereço eletrônico www.ci.ufpb.br e em quadros e
páginas da web da Assessoria de Extensão do Centro.
DO PROCEDIMENTO DO DISCENTE SELECIONADO COMO BOLSISTA:
1. O discente selecionado deverá entregar cópias da seguinte documentação: Termo
de compromisso (Anexo I do Edital Nº 02/2018) em três vias devidamente
assinado, Histórico Escolar Atualizado emitido pela coordenação do curso ou
CODESC; cópia de CPF e RG, comprovante de conta-corrente ou poupança do
Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – o aluno bolsista deverá ser o titular
da conta;
2. O discente selecionado neste processo deverá no período de 09/03/2018 a
14/03/2018 acessar o SIGAA e “DEMONSTRAR INTERESSE” no respectivo
projeto de extensão ao qual foi selecionado.
3. Para o bolsista que não cumprir com o determinado no item anterior não receberá
pagamento da bolsa referente ao mês de março de 2018.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. O coordenador será responsável pela atualização dos dados informados no
SIGAA.
2. Todos os dados inseridos no SIGAA pelos coordenadores e demais membros da
equipe devem ser legais e atualizados, observando a carga horária destinada as
ações de extensão, como também o que determinam as Resoluções vigentes.
3. Os casos omissos serão decididos pela Assessoria de Extensão conjuntamente
com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC.

Assessoria de Extensão do Centro de Informática
Contato: extensão@ci.ufpb.br
Sala: 226

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA
ANEXO I – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

PROJETO

COORDENADOR

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS

www.BMC: mostrando a Matemática Computacional da
UFPB para o mundo através da internet

GUSTAVO CHARLES PEIXOTO DE OLIVEIRA

* Noções de tecnologias para desenvolvimento
web
* Noções de design thinking ou similar
* Boa capacidade de expressão escrita
* Participações em edições passadas do Probex.
As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário

Pensamento Computacional no auxílio das aulas de
Robótica na EEEFM José Lins do Rego - Pilar

GILBERTO FARIAS DE SOUSA FILHO

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Robótica Educacional e Pensamento Computacional

ELIZABET MARIA SPOHR DE MEDEIROS

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03.
Anexar:
> Histórico Escolar do semestre corrente
(2017.2).
> Comprovante de endereço.

* Comprometer-se com 20hs semanais para o
projeto.
* Morar no mesmo domicílio onde será
desenvolvido o Projeto.
* Ter participado de algum evento ligado ao
tema do projeto (anexar comprovante de
participação).
* Os critérios para seleção do bolsista serão
divulgados oportunamente.
Capacitando alunos da rede pública de ensino para
participação na olimpíada brasileira de robótica (OBR)

VITOR MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Utilização da Plataforma Arduino no Suporte ao Ensino de CLAUIRTON DE ALBUQUERQUE SIEBRA
Noções sobre Sustentabilidade

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Infográficos Interativos no Processo de Visualização de
Dados do HULW

ED PORTO BEZERRA

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Oficinas de Programação para Meninas do Ensino Médio:
estimulando o interesse pela computação

GIORGIA DE OLIVEIRA MATTOS

As inscrições devem ser realizadas e entregues à
Assessoria de Extensão do CI até o dia 28.02. As
entrevistas serão realizadas dia 02.03.
Desejável afinidade com a temática do grupo
Meninas na Computação
(https://www.facebook.com/men.comp/)

Curso Preparatório para Olimpíadas Brasileiras de

EUDISLEY GOMES DOS ANJOS

As inscrições devem ser realizadas e entregues a

Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Informática

Women in Engineering: Inspirando Meninas nas Ciências
Exatas

CAMILA MARA VITAL BARROS

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Assessoria de Extensão do Centro de Informática

DANIELLE ROUSY DIAS DA SILVA

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.

Lâmpadas Fluorescentes Econômicas Descartadas:
reutilização, preservação do meio ambiente,
sustentabilidade e inserção social.

MARDSON FREITAS DE AMORIM

* As inscrições devem ser realizadas e entregues
à Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03;
* Os discentes inscritos deverão se enquadrar em
um dos três grupos a seguir:
> Grupo 1: Cursando a disciplina Eletricidade e
Circuitos I;
> Grupo 2: Cursando a disciplina Eletricidade e
Circuitos II;
> Grupo 3: Tendo cursado a disciplina
Eletrônica I;
* Os inscritos não enquadrados em nenhum
desses grupos serão desclassificados;
* Para cada grupo, a classificação será efetuada
pelo CRA.

Bússola Digital: Detecção da Iminência e Prevenção da
Violência contra a Mulher em Escolas do Estado da
Paraíba

JOSILENE AIRES MOREIRA

* As inscrições devem ser realizadas e entregues
à Assessoria de Extensão do CI até os dia 28.02.
* As entrevistas serão realizadas dia 02.03.

* Experiência em desenvolvimento web é um
requisito desejável, assim como afinidade com a
temática do grupo Meninas na Computação
(https://www.facebook.com/men.comp/)
Ensino de Informática Básica para idosos

VALDECIR BECKER

Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas: Levando
DANIELLE ROUSY DIAS DA SILVA
Soluções Computacionais para Problemas da Comunidade
Interna e Circunvizinha

As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos, caso necessário.
As inscrições devem ser realizadas e entregues a
Assessoria de Extensão do CI até o dia 06.03,
ficando os dias 07.03 a 08.03 reservados para
entrevistas com os candidatos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA
ANEXO II – FICHA DE PRÉ INSCRIÇÃO DO DISCENTE
DADOS DO CANDIDATO A BOLSISTA E VOLUNTÁRIO
PARA PROBEX 2018
Matrícula:
CPF:
Nome:
Nascimento:
Curso:
Centro:
Aluno Carente:
Banco (nome):
Agência:
Endereço:
Bairro
Cidade:
Celular:
E-mail:

Sexo:

Operação:

Conta-corrente:

Estado:

Cep:

Experiência em atividade de extensão ? ( ) SIM ( ) NÃO
Bolsista ( ) SIM ( ) NÃO, Voluntário ( ) SIM ( ) NÃO
Em caso afirmativo, informe o nome do projeto e coordenador:
________________________________________________________________
Qual o projeto que deseja se candidatar a seleção?
________________________________________________________________
Justifique seu interesse em participar de um projeto de extensão?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________

